
Az el múlt né hány év ben sok szín há zi
fesz ti vá lon fel buk kan tam. El sõ sor ban
ma gyar nyelv te rü le ten. Ez ér de kelt. Fel -
tér ké pez ni, mi lyen ez a mi te re pünk. Mi -
lyen szín há zat csi ná lunk, és azok kö ré
mi lyen fesz ti vált. 

Elõ ször a Sze ge di Al ter na tív Szín há zi
Szem lén néz tem kö rül, ami ak ko ri ban
még egy be esett a Thealterrel – mind ket tõ
al ter na tív/füg get len tár su la tok szem lé je,
a SzASzSz a ma gya ro ké, a Thealter a kül -
föl di e ké. A sze ge di ma gyar szem le a tá -
mo ga tá sok meg csap pa ná sá val elõbb Deb -
re cen be, majd Bu da pest re köl tö zött. Ha -
son ló an járt a du na új vá ro si Monotánc
Fesz ti vál, ahol kor társ tánc elõ adá so kat le -
he tett lát ni, szó ló-ko re og rá fi á kat. A vi dé -
ki vá ro sok ne he zen tart ják meg fesz ti vál -
ja i kat... Ki vé tel Deb re cen, aho vá évek óta
vissza já rok. Volt egy nagy sze rû JEL-fesz-
tiváljuk, de mos tan ság a DESZKA-fesz-
tiválok ott ho na ként is mert. A Desz kán 
a kor társ ma gyar drá ma írók ak tu á lis be -
mu ta tó i ból szem léz nek éven te egy szer,
feb ru ár-már ci us ban. Ez a Drá ma írói
Kerekasztalból ki nõtt fesz ti vál is éve kig
ke res te a he lyét, amíg meg ál la po dott Deb -
re cen ben.

A Kor társ Drá ma fesz ti vált Pes ten
szer ve zik, és csak ne vé ben ha son lít a
deb re ce ni hez, va ló já ban sem mi kö ze az
írott da ra bok hoz, sõt a na gyon más fé le,
na gyon kor sze rû elõ adá sok szem lé je és
kül föld re aján ló ja akar len ni. El sõ sor ban
a meg hí vott kül föl di elõ adá so kért néz -
zük. Pes ten még Bár ka (mini)Fesztiválon
vol tam, ahol na gyon ke vés, de na gyon jó
kül föl di elõ adás volt je len – míg volt rá
pénz... Erõs kül föl di ren de zé se ket mu tat

fel a ma gya rok mel lett a Gyu lai Shakes -
peare Fesz ti vál is. Van eze ken kí vül a tíz -
éves POSZT, az az a Pé csi Or szá gos Szín -
há zi Ta lál ko zó, aho vá vá lo ga tás út ján 
ke rül nek be az évad leg jobb ma gyar elõ -
adá sai, és a dí ja i  miatt is nagy figyelem
vetül rá. Utol só ként em lí tem a szá munk -
ra leg fon to sabb Kisvárdát, ahol a Ma gyar -
or szág ha tá ra in kí vü li tár su la tok „kap -
nak” „be mu tat ko zá si” „le he tõ sé get”.

Nem min den ma gyar or szá gi fesz ti vált
so rol tam itt fel, gyer mek szín há zi szem -
lék re pél dá ul csak rit kán ve tõd tem el.
Ugyan így adós va gyok vaj da sá gi fesz ti vá -
lok kal, pl. a Desirével szem ben, amit a
sza bad kai Kosz to lá nyi De zsõ Szín ház
ren dez meg pár éve. 

De kö vet kez zék az er dé lyi szín há zi
fesz ti vá lok fel so ro lá sa, s ve lük már szi vá -
rog hat las san egy kis mi nõ sí tés. Itt sem
so ro lok fel min dent, csak azo kat, aho vá
el ju tot tam, mert va la mi ért (például a fel-
hozatal miatt) ér de mes nek tûnt. Hi szen
csak ezek rõl a fesz ti vá lok ról tu dok vé le -
ményt alkotni.

Ko lozs vá ron elõbb Ha rag György Em -
lék na po kat ren dez tek, ket tõt is, majd 
In ter fe ren ci ák Fesz ti vált, há rom év alatt
szin tén ket tõt, a má so dik nem rég ért 
vé get, 2010. de cem ber kö ze pén. A két –
köz na pi ne vén – „Interferi” kö zött volt
egy UTE- vagy UP-feszt, az az az Eu ró pai
Szín há zi Unió fesz ti vál ja, ami ab ban kü -
lön bö zött az Interferiktõl, hogy mind -
egyik meg hí vott szín ház az ESZU tag ja
volt, és hogy Bu ka rest volt a társ szer ve zõ,
leg több elõ adás csak ott volt lát ha tó. Szé -
kely föl dön a fen ti ek hez ha son ló fesz ti vál
volt a sep si szent györ gyi Ref lex, amely nek

téka

ZSIG MOND AND REA

A SZÍN HÁZ ÉS A SZA VAK 1.
Kör be fesz ti vál

MOZGÓ KÖNYV 99



a má so dik ki adá sát idén re vár juk, bi za -
kod va. Annyi ban kü lön bö zött a ko lozs vá -
ri ak tól, hogy igye ke zett a vá lo ga tá si
szem pont ja it lát ha tó vá ten ni (az adott or -
szá gok ban a szak ma ál tal a „leg jobb” jel -
zõ vel ki tün te tett elõ adást hív ta meg), és
el sõ ként va ló di nagy ágyú kat is el ho zott a
ma gyar né zõk nek, pél dá ul a né met
Michael Thalheimer és a len gyel Jan
Klata ren de zõ ket.

Szentgyörgyön a ro mán szín ház nak is
volt ko ráb ban egy rop pant szim pa ti kus
kez de mé nye zé se: a TAMper2 ta lál ko zó. A
TAM (a Teatrul Andrei Mureºanu), ab ból
in dul va ki, hogy ke vés a ro mán né zõ
Szentgyörgyön, a vá ros ma gyar la kos sá ga
meg nem kí ván csi rá juk, meg akar ta mu -
tat ni, hogy olyan iz gal ma kat ge ne rál, mint
még sen ki. És lõn, és ver tük le egy mást az
aj tók elõtt. Mert két nagy ne vû szín há zi al -
ko tó kö ré szer vez te a ren dez vé nyét, egy-
egy ne ves fi a tal ma gyar és ro mán ren de zõ
kö ré, akik nek az elõ adá sa i ért em be rek hó -
na po kig pró bál koz nak a hely fog la lás sal,
és ki lo mé te re ket utaz nak bol do gan. Schil -
ling Ár pád volt az egyik ilyen fi gu ra – a
Kré ta kör-elõ adá sok ra Pes ten is ne héz volt
je gyet sze rez ni, és egy szer csak itt ter met -
tek Szé kely föl dön! Ugyan ez a hely zet
Bodó Vik tor ral és el sõ nagy si ke rû elõ adá -
sá val, a Ledarálnak-eltûntemmel pél dá ul.
Schil ling Radu Afrimmal, Bodó Gianina
Cãrbunariuval volt pár baj ra hí va, õk
ugyan annyi ra iz gal mas és Szé kely föl dön
el ér he tet len fi gu rái a ro mán szín ház nak,
mint az elõ zõ ek a ma gyar nak. Egy szó val
si ke res kez de mé nye zés volt, ilyen bõl kel -
le ne még jó né hány. 

Gyergyószentmikós ha son ló kép pen
min den má so dik év ben cso dál ko zás ra
kész tet a dance.movement.theater fesz ti -
vál já val. Ho gyan tud ja ez a tud va le võ leg
ke vés pén zû szín ház min dig el hoz ni Pin -
tér Bé lát és tár su la tát, Bozsik Yvette-et, és
még ar ra is jó szi ma ta van, hogy a
nálunkfelé alig is mert Sza bó Ré ka és tár -
su la ta is he lyet kap jon a re per to ár já ban?
Gyergyó má sik fesz ti vál ja vi szont egé -
szen más jel le gû: jó pár éve (Sep si szent -
györgy tõl vé ve át a sta fé tát) õk szer ve zik
szin tén két éven te a Ro má ni ai Ki sebb sé gi

Szín há zak Kol lok vi u mát is. A kol lok vi um
se reg szem le-jel le gû, va gyis min den egyes
ro má ni ai, nem ro mán nyel ven ját szó
szín ház ala nyi jo gon részt ve het raj ta (a
ma gya rok mel lett két né met – Szeben, Te -
mes vár – és egy zsi dó szín ház – Bu ka -
rest). Az ilyen tí pu sú fesz ti vál nak is van
hasz na, hi szen át te kin tést nyújt egy évad -
ról, az em ber kép be ke rül a gyen gébb
szín há zak kal is, ami fon tos ah hoz, hogy
re á li san lás son. A gyergyói kol lok vi um
társ fesz ti vál ja az Interetnikai Szín há zi
Fesz ti vál – ez ván dor fesz ti vál, min den
má so dik év ben ren de zik meg, és min dig
más hol, leg utóbb az Ara di Ka ma ra szín -
ház adott ne ki hely színt. Kü lön ben
ugyan olyan, mint a kol lok vi um.

Ha son ló tí pu sú a kisvárdai fesz ti vál
is, ahol, bár vá lo ga tás van, szin tén min -
den tár su lat be ke rül egy-egy elõ adá sá val
a ver seny prog ram ba – rit ka az, hogy csak
a szó ra koz ta tó prog ram ba fo gad ja nak va -
la kit. Kisvárdában azt sze ret jük na gyon
er dé lyi ek ként, hogy meg is mer het jük a
sza bad kai, új vi dé ki, be reg szá szi, ko má ro -
mi tár su la tok mun ká ját. Ve lük az évek so -
rán így sok kal szo ro sabb kö te lék ala kult
ki, mint a ma gyar or szá gi vagy a ro má ni ai
ro mán vi dé ki tár su la tok kal. Ha son ló an
se reg szem le-jel le gû fesz ti vál a Desz ka,
ahol, elõ re tud juk, a kor társ drá má nak
nem csak a szí ne-ja va lesz ott. De hát így
va gyunk rá kí ván csi ak.

Te mes vá ron ren de zik meg pár éve,
évad vé gén az Eurorégiós Szín há zi Ta lál -
ko zót. En nek az az ér de kes sé ge, hogy fel -
mu tat ja a Bán ság ban je len lé võ szín há zi
kap cso ló dá so kat: Te mes vár nak évek óta
szo ro sabb a kap cso la ta Sza bad ká val vagy
Új vi dék kel, mint mond juk a hoz zá vi -
szony lag kö zel le võ Nagy vá rad dal. A
fesz ti vál kap csán egy har ma dik vá lo ga tá -
si as pek tus ra fi gyel he tünk fel: ar ra, hogy
a há zi gaz dá nak több nyi re nem egy elõ -
adá sa sze re pel a fesz ti vál re per to ár ján.
Az az egy miniévad van a ta lál ko zó ba rejt -
ve. Ami nem baj: több nyi re kí ván csi ak is
va gyunk a fesz ti vált szer ve zõ szín ház ra,
és meg is szok tuk már ezt, mind Ko lozs -
vár, mind Deb re cen, mind Gyergyó, il let -
ve a leg több hely szín ré szé rõl.100
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Lát hat juk te hát, hogy a fesz ti vá lok
több nyi re há rom fé lék a vá lo ga tás szem -
pont já ból. A leg si ke re sebb (és leg költ sé -
ge sebb a szer ve zõk nek) az az út, ha a ré -
gió né zõ i nek friss, kü lö nös, kor sze rû elõ -
adá so kat ho zunk kül föld rõl. Ez zel tisz tel -
jük meg leg in kább a né zõt. Má sod sor ban
fon tos, hogy le gyen sta bil kon cep ci ó ja
egy fesz ti vál nak; akár le het se reg szem le-
jel le gû is, de nagy/tel jes le fe dett sé get
ígér jen. Leg jobb az el sõ ket tõ együtt, akár
so ro za tok ban, és ezt tud ta vol na a
TAMper2, ha élet ben ma rad. A har ma dik
ele met, a he lyi elõ adá so kat ne héz úgy be -
lop ni a ta lál ko zó re per to ár já ba, hogy ne
lóg ja nak ki be lõ le – né ha ar ra gya nak szik
a né zõ, hogy szán dé ko san gyen ge a vá lo -
ga tás, hogy jól pozicionálódjanak a sa ját
pro duk ci ók. Ez vi szont ve szé lyes: egy -
szer még el me gyek egy szi ma tom sze rint
kö ze pes vagy gyen ge elõ adá so kat fel vo -
nul ta tó fesz ti vál ra, de a kö vet ke zõ év ben
már lo vak kal sem tud nak oda von tat ni... 

Na gyon fon tos te hát, hogy bi za lom
ala kul jon ki a né zõ ben, el sõ sor ban a kí -
ná lat, a vá lo ga tás alap ján. Ne azt érez ze,
hogy õ csak egy esz köz, dísz let elem, aki
azt szol gál ja, hogy az igaz ga tó, a tár su lat
a fesz ti vál ra oda gyû lõ szak ma elõtt vil -

log has son, il let ve jól ka ma to zó kül föl di
kap cso la to kat ala kít son ki ma gá nak. Azt
kell érez nie, hogy ér te, a né zõ ért van ez a
fesz ti vál, min den jó akar len ni, és ne ki
akar jó len ni.

Ér vé nyes ez a fesz ti vál egyéb te rü le te -
i re is. Mert az nem csak elõ adá sok ból áll,
sõt! Hal lat la nul ér de kes sze le te a fesz ti -
vá lok nak pél dá ul a szín ház ról va ló be -
széd. Meg te rem tõd nek ben ne a be széd 
te re pei. Az elõ adá sok ki elem zé se nyil vá -
nos szak mai be szél ge té se ken vagy a fesz -
ti vál új ság cik ke i ben. Rop pant iz gal mas
le he tõ sé gek van nak eb ben, és ta lál koz -
tam is fel sza ba dult, õszin te vi ták kal, jel -
lem zõ en in kább kis, csa lá di a sabb fesz ti -
vá lo kon: Te mes vá ron, Gyergyóban, Deb -
re cen ben, Sze ge den, Szentgyörgyön,
Kisvárdán. A lap ban be mu tat koz hat nak
if jú toll for ga tó ti tá nok, a vi tán egy más nak
fe szül het nek kü lön bö zõ po zí ci ók ból ér -
ke zõ meg kö ze lí té sek...

Ta lál ko zá si te rek, bu lik, be szél ge té -
sek, kí sé rõ ren dez vé nyek (workshopok,
kon fe ren ci ák) – mind ez le gyen szí nes,
ba rát sá gos, egy kí vá na tos bu rok, ami be
el vo nul hat az egy sze ri né zõ, és ahol
mind egy re ki tel je sed het a szín ház zal va -
ló új sze rû ta lál ko zá sa.
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MÛ VÉ SZET (?), A KI LEN CE DIK
Maksa Gyu la: Vál to za tok kép re gény re

Kér dé sek tu cat ját vet het jük fel a ki len -
ce dik mû vé szet ként is is me re tes mû faj
kap csán. A he te dik ként em le ge tett film és
a nyol ca dik ként rang so rolt te le ví zió után
sa ját mú zsát ka pott a kép re gény is. A sa -
já tos kép el be szé lé sek iz gal mas vi lá gá ból
nyújt íze lí tõt Maksa Gyu la Vál to za tok
kép re gény re cím mel meg je lent köny ve.
Mi tõl kép re gény a kép re gény? Hoz zá ál lá -
sunk ban iro da lom ként, mû vé szet ként
vagy önál ló mé di um ként ke zel jük? Mi ó ta

tart juk szá mon lé te zé sét? Me lyik cél cso -
port meg szó lí tá sá ra al kal mas iga zán, és
ho gyan kap cso ló dik össze más mû faj ok -
kal? Eze ken túl igen csak nagy vál to za tos -
sá got ta pasz tal ha tunk, ha a kép re gényt 
el té rõ kul tu rá lis kö zeg ben vizs gál juk.

Ér de kes já ték ra kap meg hí vást az ér tõ
ol va só még mi e lõtt a könyv be be le la po -
zott vol na: a könyv bo rí tó metaforikusan
sû rí ti azt a me ta kom mu ni ká ci ós hely ze -
tet, amely nek kon tex tu sát a ta nul mány kö -

Gon do lat Kiadó – PTE Kom mu ni ká ció- és Mé dia tu do má nyi Tan szék, Bp. – Pécs, 2010.



tet meg te rem ti. Har ma dik szin tû vizs gá -
ló dás ve szi ez zel kez de tét – egy szer re há -
rom be fo ga dó egyet len fe dõ la pon: az ol -
va só egy nyom tat ványt tar tó kéz kör vo na -
la it lát ja, ez utób bi nak cím lap ján pe dig
Hergé1 ri por te re, Tintin kon túr ja sej lik
fel, amint õ is egy köny vet/új sá got ol vas.
Pa ra dox mó don az objektivizáló tá vo lí tást
hang sú lyo zó bo rí tó kép re gé nyes meg ol -
dá sa egyút tal a té ma hang sú lyo zot tan
szub jek tív vol tá ra is rá ját szik.

A szer zõ elõ sza va a be fo ga dói hoz zá -
ál lást igyek szik meg ha tá roz ni. A könyv a
kép re gény bi zo nyos kul tu rá lis vál to za ta i -
ról és mediatikus hib ri di zá ci ó i ról szól.
El sõ fe lé ben a szer zõ tör té ne ti és kul tu rá -
lis sa já tos sá gok alap ján mûfajmegha-
tározási kí sér le tet tesz a médianarratoló-
gia és a mé dia kul tú ra ku ta tá si szem pont -
ja it fi gye lem be vé ve. A má so dik rész a
bel ga és a fran cia aj kú sváj ci képre-
génykultúra né hány as pek tu sá ra vi lá gít
rá. A kul tu rá lis kon tex tus sa já tos hib rid
mû fa jo kat te remt az egyes te rü le te ken. A
zá ró ta nul má nyok el moz du lá si irá nyo kat
vá zol nak Titeuf,2 il let ve Ri ad Sattouf
mun ká i ból ki in dul va. 

Maksa Gyu la mé dia ku ta tó, a Mediá-
rium címû fo lyó irat szer kesz tõ je, a Deb re -
ce ni Egye tem Kom mu ni ká ció- és Mé dia -
tu do má nyi Tan szék ének ad junk tu sa. A
ta nul mány kö tet ki in du ló pont ját a szer zõ
dok to ri dol go za ta jelenti.3 A szer zõ dok -
to ri ér te ke zé sé nek kö vet kez te té se it ala kí -
tot ta át és egé szí tet te ki – így jött lét re a
szó ban for gó kö tet. A ta nul má nyok nem
spe ci fi ku san a kö tet szá má ra ké szül tek,
kon fe ren ci ák, szak mai fo lyó irat ok, ku ta -
tó sze mi ná ri u mok kö zön sé gé nek is me rõ -
sek lehetnek.4

A kép re gény ho va tar to zá sa igen csak
vi ta tott, bár mely as pek tu sát vesszük is
gór csõ alá – jel zi a szer zõ. A szép iro da -
lom va la hol a pe ri fé ri á ján fo gad ja be, a
po li ti ka leg fel jebb a karikaturizálás esz -
kö ze ként is me ri el, mû vé sze ti ága za tok -
ban most már ki len ce dik mû vé szet ként
em le ge tik, sõt önál ló mé di um ként is fel -
fog ha tó, hi szen a kép re gény – bár meg je -
le né se nem va la mely új tech no ló gi á val
ma gya ráz ha tó, egy már meg lé võ tech ni ka

új sze rû fel hasz ná lá sá val sa já tos hor do zó -
ra adap tál va kü lön ál ló mû fajt te rem tett.
Az ol dal mint a tör té net me sé lés alap egy -
sé ge kap sze re pet, és egy szer re mû köd het
ben ne a li ne á ris és a tabuláris (ol dalirá -
nyú) ol va sat, ez ál tal a ko ráb bi lánc ba sze -
dett kép el ren de zés (pl. mo zi) mel lett egy
há ló za tos struk tú ra is lét re jön. Bár jel -
rend szer ét a fil mek kel és a fo tog rá fi á val ro -
ko nít ják, az el té rõ ke re te zé si le he tõ sé gek
so ka sá ga a ko ráb bi ak hoz ké pest tel je sen
meg vál to zott hely ze tet te remt. A mû faj
tör té ne té nek kez dõ pont ja vi ta tott. Egye -
sek a név te len kép pel ope rá ló pri mi tív
kép-el be szé lõ bar lang raj zo kat is elõd nek
te kin tik, má sok az alá írt, szó bu bo ré kos
kép nél kül nem be szél nek kép re gény rõl.
To váb bi vé le mé nyek sze rint a szó bu bo -
rék nem a kép re gény iden ti tás je gye. A ta -
nul má nyok ban több ször is hang sú lyo san
je le nik meg a kép re gény ön azo nos sá gá -
nak lé nye ge: a hang sú lyo zott szub jek ti vi -
tás mû fa ja len ne, s at tól kü lön le ges, hogy
nem a tárgy sze rû ség ha tá roz za meg (mint
a fo tót pél dá ul, ahol va lós tárgy le ké pe zé -
sé nek me tó du sá ról be szél he tünk), ha nem
a vi szony sze rû ség, a raj zo ló ce ru zá já nak
vo na la nem sza kad el az õt kör vo na la zó
alany tól. Pon to san en nek kö vet kez mé -
nye ként a kép re gény nagy fo kú be fo ga dói
ak ti vi tást igé nyel, ezért vi ta tot tá vá lik,
hogy ki ket is cé loz meg: egy sze rû „kö-
lyökképregény” len ne, vagy pe dig egy
olyan elit szub kul tú ra ki ter me lõ je, mely
ké pes e sa já tos for ma nyelv kód rend sze -
rét, intertextusait meg fej te ni a kép-szö veg
di a ló gus men tén.

Kép re gé nyes té ma ként a szer zõ az is -
me ret ter jesz tés sel össze kap csolt kép re -
gény-be so ro lást tár gyal ja mint a tör té ne ti -
ség meg ha tá ro zó ele mét az Eu ró pai Unió
in téz mé nye i nek mû kö dé sét be mu ta tó 
Za va ros vizek5 és a vi lág há bo rús zsi dó
szem lé le tet tük rö zõ A tel jes Maus6 pél dá -
ján. A képregénypiacra vi szont nagy mér -
ték ben hat nak a könyv ke res ke de lem kul -
tu rá lis jel lem zõi is. A comics, a manga, és
a bande dessinée há rom nagy ban el té rõ
kép re gé nyes ha gyo mány ra vo nat ko zik.
Maksa Gyu la a ma gyar nyelv te rü le ten ke -
vés bé el ter jedt frankofón kép re gény re he -102
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lye zi a hang súlyt, az elõb bi ket tõ rõl csak
em lí tést tesz.

A bel ga ha gyo mány ból a kul tú rá val,
tu riz mus sal va ló sa já tos vi szonyt eme li 
ki Maksa, itt a képregényfreskók és 
-útikönyvek hib rid mû fa jai iga zán nép -
sze rû ek. Lát hat juk, ho gyan ké pes
városimázs-alakító pil lér ré elõ lép ni a kép -
re gény, mi tõl le het nem ze ti iden ti tást
meg ha tá ro zó elem, mi tõl le het el fo ga dott
a Le Soir cím lap ján egy kép re gény húsz -
éves év for du ló já ról hipersturktúrában tett
meg em lé ke zés, sõt ez zel egy idõ ben az
ira ki há bo rú ról va ló be szá mo ló ugyan ott,
ha son ló képp kép re gé nyes ki sze re lés ben. 

A po li ti kai kom mu ni ká ci ó val va ló
egye di össze fo nó dás ból lét re jö võ iz gal -
mas ered mé nye ket lá tunk, a „raj zolt po li -
ti ka” ese te i vel ta lál koz ha tunk Svájc
esetében: a köz szol gá la ti te le ví zió be szá -
mo ló i ban kép re gé nyes stí lu sú il luszt rá ci -
ó kat mu tat be, a po li ti kai in téz mé nye ket
be mu ta tó köny vet kép re gé nyes for má ban
ad ják ki, a képregényplakátok pe dig az
egyéb pla kát stí lu sok nál messze si ke re -
sebb nek bi zo nyul nak, olyan fo kú kö zel -
sé get lét re hoz va a be fo ga dók kal, amely
már nem en ged meg kö zöm bös vi szo nyu -
lást a tár sa dal mi prob lé mák hoz.

To vább gon do lás ra a Titeuf karneval-
isztikussága, metamédiumszerû mû kö dé -
se és a képregényriportok min den na po -
kat ar chi vá ló sze re pe ad ke re tet. Eb ben az
as pek tus ban le het fon tos az internettel
va ló vi szony ala ku lá sa is: az intermedia-
litás a szer zõ sze rint le het a tör té ne ti 
át ala ku lás ré sze vagy akár egy újabb mé -
di um lét re jöt té nek csí rá ja is.

A Vál to za tok kép re gény re a mé dia -
elem zés szem szö gé bõl irá nyít ja a fi gyel -
met az iz gal mas mé di um mû vé szet fe lé,
fel vo nul tat né hány nagy raj zo lót (Töpp-
fer, Exem, Zep, Hergé, Spiegelman),
weboldalakat ajánl a kí ván csi ol va só fi -
gyel mé be, ame lye ken a könyv ben sze rep -
lõ né hány il luszt rá ci ó hoz bõ sé ges ki egé -
szí tés ta lál ha tó (meg jegy zem, bár friss a
ki adás, már nem mû kö dik min den aján -
lott internetes ol dal). Ér de kes len ne a ve -
zér fo na lon gyak rab ban Ma gya ror szág ra
ka lan doz ni, a manga nép sze rû ség ének
oka it vizs gál ni, a ma gyar kép re gény-kul -
tú ra ke vés bé nép sze rû vol tá ra bõ veb ben
ref lek tál ni. Azt gon do lom, rö vi de sen az
internet kép re gény-meg újí tó ha tá sa i ról is
ter je del mes ér te ke zé se ket vár ha tunk.

Ma da ras Szi dó nia
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